
ประเภทสไลด์ทรอมโบน |สขุนิษฐ์ สะสมสนิ 
 

 

1 

ประเภทสไลด+ทรอมโบน (Types of Slide Trombone) 

 

ทรอมโบนได*ถูกพัฒนามากยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองบทเพลงท่ีผู*ประพันธCได*ใช*เทคนิคที่มีความหลากหลายและ

ชJวงเสียงที่กว*างมากขึ้น จนทำให*ในปNจจุบันมีทรอมโบนอยูJหลากหลายชนิดด*วยกัน ซึ่งแตJละชนิดนั้นมีเสียง รูปรJาง 

ขนาด ที่แตกตJางกัน รวมถึงการใช*ในแตJละประเภทของบทเพลง วงดนตรีประเภทตJางๆ และสามารถเลือกใช*งาน

เพ่ือความคลJองตัวและความสะดวกในการบรรเลงมากย่ิงข้ึน   

โซปรานิโน ทรอมโบน (Sopranino Trombone) และปHกโคโลทรอมโบน (Piccolo Trombone) 

โซปรานิโนทรอมโบนและปSกโคโลทรอมโบน สามารถพบได*ยากมาก และเปTนเครื่องดนตรีที่มีเสียงที่สูง

ที่สุดในตระกูลของสไลดCทรอมโบน ซึ่งมีขนาดเล็กกวJาและเสียงสูงกวJาโซปราโนทรอมโบน 1 ชJวงเสียง อยูJในคียC Eb 

หรือคียC Bb และ F ซึ่งหาพบได*ยาก อยูJในชJวงเสียงสูง Eb Bb และ F ตามลำดับ ซึ่งถูกพบในวรรณกรรมและ

ประวัติศาสตรCทรอมโบน เชJน วงดนตรี Moravian trombone choirs ในสหรัฐอเมริกา โซปรานิโนทรอมโบน

และปSกโคโลทรอมโบน จะมีขนาดรูทJอลมท่ีแตกตJางกันระหวJาง 0.430 ถึง 0.400 นิ้ว (10.9 และ 10.2 มม.) 

ตามลำดับ โดยลำโพงมีเส*นผJานศูนยCกลางประมาณ 4 นิ้ว (10 ซม.) จากระดับเสียงที่สูงมากและการใช*รูปปากท่ี

เล็กมากคล*ายกับปSกโคโลทรัมเปTต (Piccolo Trumpet) ดังนั้นโซปรานิโนทรอมโบนและปSกโคโลทรอมโบน จึงถูก

เปxาโดยนักทรัมเปTตเปTนหลัก 

 

รูปท่ี 14. โซปรานิโนทรอมโบน (sopranino Trombone) และปSกโคโลทรอมโบน (Piccolo Trombone) 

ท่ีมา: (http://tromboneworld.weebly.com/different-types-of-trombones.html) 
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รูปท่ี 15. ปSกโคโลทรอมโบน คียC F (F Piccolo Trombone) 

ท่ีมา: (https://thein-blechblasinstrumente.de/07-02-piccolo-posaune.php) 

ชNวงเสียง (Range) 

Eb โซปรานิโนทรอมโบน เสียงท่ีออกมา (Sounding) คือ A3 - Eb6 และปSกโคโลทรอมโบน เสียงท่ีออกมา 

(Sounding) คือ E4 - F7 และหากผู*เลJนมีทักษะสูงจะสามารถเลJนเสียงท่ีสูงข้ึนและลงต่ำไปได*อีก 

 

รูปท่ี 16. เสียงท่ีออกมาของโซปรานิโนทรอมโบน (Sounding) 

ท่ีมา: (สุขนิษฐC สะสมสิน, 2560) 

 

 

รูปท่ี 17. เสียงท่ีออกมาของปSกโคโลทรอมโบน (Sounding) 

          ท่ีมา: (สุขนิษฐC สะสมสิน, 2560) 
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โซปราโนทรอมโบน (Soprano Trombone) 

โซปราโนทรอมโบน หรือ สไลดCทรัมเปTต (Slide Trumpet) มีระดับเสียงที่สูงกวJาออโต*ทรอมโบน (Alto 

Trombone) อยูJ 1 ชJวงเสียง นิยมใช*บรรเลงในวงดนตรีแจ็ส (Jazz Band) บรรเลงโดยนักทรัมเปTต (Trumpeter) 

เน่ืองจากมีขนาดเมาสCพีช (Mouthpieces) ท่ีเล็กเทJากับ Trumpet  

 

 
รูปท่ี 18. โซปราโนทรอมโบน 

ท่ีมา: (https://thein-blechblasinstrumente.de/07-04-sopranposaune.php) 

 

โซปราโนทรอมโบน สJวนใหญJมักอยูJในคียC Bb และสูงกวJาเทนเนอรCทรอมโบน(Tenor Trombone) 1 

ชJวงเสียง โซปราโนทรอมโบน ได*ถูกใช*ในประวัติศาสตรCหรือไมJนั้นยังคงต*องพิสูจนC ตัวอยJางโซปราโนทรอมโบนที่ถูก

ค*นพบเร็วท่ีสุด คือ ป� ค.ศ. 1677  

โยฮันนCเซบาสเตียนบาค (Johann Sebastian Bach) ได*ประพันธCบทเพลงแคนตาต*า 3 บท (Cantatas 

No. 2, 21 & 38) ประมาณ ป� ค.ศ. 1723 ซึ่งมีการใช*ทรอมโบน 4 แนว แตJไมJเคยระบุชื่อของประเภททรอมโบน

สำหรับโน*ตแนวที ่ 1 แตJคJอนข*างเปTนไปได*เขียนให* “Diskant-Posaune” ออกเสียงวJา ดิสกรั ้น - โพซาวเน  

ท่ีหมายถึง “ทรอมโบนเสียงแหลม” 

โซปราโนทรอมโบน มันถูกใช*ในประเทศที่พูดภาษาเยอรมันเพื่อเลJนเสียงสูงในกุญแจซอลในการเลJน

ประสานเสียง ซึ ่งย ังคงพบได*อยู Jในวง Moravian trombone choirs ซึ ่งส JวนใหญJพบได*ในเมืองไฟเฟอรC  

(Stadt-Pfeiffer) ซึ่งสนับสนุนการใช*ทรอมโบนขนาดตJางๆในการบรรเลง และไมJพบปNญหาในการเปลี่ยนขนาดของ

ทรอมโบนในการบรรเลง  
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รูปท่ี 19. Moravian trombone choirs ป� ค.ศ. 1800 

ท่ีมา: (https://keith-womer.squarespace.com/concert-music-of-the-moravians) 

 

รูปท่ี 20. Trombone Choir Of Moravian Church, Emaus, PA.  ป� ค.ศ. 1900 

ท่ีมา: (https://en.wikipedia.org/wiki/Moravian_Church_music) 
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ตJอมาพวกเขาพบวJาการใช*เครื ่องคอรCเนตโต (Cornetto ) ในการเลJนโน*ตที่สูงและเร็วในแนวทำนอง 

โซปราโนมีความงJายและสะดวกสบายกวJาการใช*โซปราโนทรอมโบน ด*วยเหตุนี้โซปราโนทรอมโบนจึงถูกเลิกใช*งาน

ไปในท่ีสุด  

ในชJวงศตวรรษที่ 20 บางครั้ง โซปราโนทรอมโบน หรือที่เรียกวJา สไลดCคอรCเน็ต ถูกผลิตขึ้นใหมJ เพื่อใช*ใน

การเลJนของนักคอรCเน็ตในดนตรีแจ�ส แตJก็ยังไมJถูกใช*กันอยJางแพรJหลายเนื่องจากยากตJอการปรับจูนเลยถูกแทนท่ี

โดยคอรCเน็ตหรือเคร่ืองเปxาลมไม*ในการบรรเลงซ่ึงมีความงJายและสะดวกสบายกวJาการใช*โซปราโนทรอมโบน  

สไลดCโซปราโนทรอมโบนสมัยใหมJนั้นมีขนาดสั้นและมักมีตำแหนJงสไลดC 6 ตำแหนJง ซึ่งตJางจากทรอมโบน

ประเภทอื่นๆที่มี 7 ตำแหนJง ในชJวงเสียงสูงจะมีลักษณะเสียงที่แคบและตีบเนื่องจากการใช*รูปปากที่เล็กและแคบ

ซึ่งมีขนาดตJางจากรูปปากของทรอมโบนอยJางมาก และมีขนาดลำโพงขนาดเทJาทรัมเปTต อีกทั้งมีขนาดรูทJอลม

ระหวJาง 0.450 ถึง 0.470 นิ้ว (11.4 ถึง 11.9 มม.) ที่ใกล*เคียงทรัมเปTต  จึงทำให*ผู*ควบคุมวงสJวนใหญJมักจะสั่งให*

นักทรัมเปTตมาเปxาสไลดCโซปราโนทรอมโบนแทนที่นักทรอมโบน แตJจะมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเรื่องความเที่ยงตรง

และความแมJนยำของเสียง หากหานักทรัมเปTตไมJคุ*นเคยกับการเล่ือนสไลดC  

นักทรอมโบนสมัยใหมJไมJมีความสนใจหรือมีความกระตือรือร*นที่จะเลJนโซปราโนทรอมโบน เนื่องการใช*

เมาสCพีชของทรัมเปTต ซ่ึงทำให*โซปราโนทรอมโบนมีเสียงเหมือนทรัมเปTต 

ชNวงเสียง (Range) 

Bb โซปราโนทรอมโบน เสียงที ่ออกมา (Sounding) คือ E3 - C6 แตJชJวงเสียง C4 - C6 ที ่ออกมา 

(Sounding) จะมีความเหมาะสมสำหรับนักร*องเสียงโซปราโน และหากผู*เลJนมีทักษะสูงจะสามารถเลJนเสียงท่ีสูงข้ึน

และลงต่ำไปได*อีก 

 

รูปท่ี 21. เสียงท่ีออกมาของโซปราโนทรอมโบน (Sounding) 

ท่ีมา: (สุขนิษฐC สะสมสิน, 2560) 
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อัลโตWทรอมโบน (Alto Trombone) 

อัลโต*ทรอมโบน มีระดับเสียงสูงที่รองมาจากโซปราโนทรอมโบน และมีความยาวของตัวเครื่องและชJวง

ตำแหนJงของสไลดC 7 ตำแหนJง ซึ ่งมีความยาวกวJาโซปราโนทรอมโบนแตJสั ้นกวJาเทเนอรCทรอมโบน (Tenor 

Trombone) และเบสทรอมโบน (Bass Trombone)  

 
รูปท่ี 22. Eb อัลโต*ทรอมโบน 

ท่ีมา: (https://thein-blechblasinstrumente.de/07-06-altposaunen-universal.php) 

 

 
รูปท่ี 23. Eb/Bb อัลโต*ทรอมโบน 

ท่ีมา: (https://chucklevins.com/products/conn-36h-professional-model-alto-trombone-

outfit) 

อัลโต*ทรอมโบนเปTนเครื ่องดนตรีที ่อยู JในคียC Eb ในบางเครื ่องจะมีวาลCวคียC D, Bb หรือ Bb ให*เลือก

ประกอบเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ มีระดับเสียงเปTนคูJ 4 หรือ คูJ 5 เฟอรCเฟค (4th/5th perfect) ที่สูงกวJา 

เทนเนอรCทรอมโบน ใช*บรรเลงในยุคศตวรรษที่ 16 – 18 ในฐานะเครื่องดนตรีที่มีเสียงที่สูงที่สุดในวงดนตรีเครื่อง

ลมทองเหลือง ตJอมาได*รับความนิยมในการบรรเลงในวง Symphony Orchestra และ Trombone Ensemble  

บทเพลงของอัลโต*ทรอมโบนนั ้นไมJคJอยเปTนที ่รู *จักหรือได*รับความนิยมมากนัก ตJอได*มีการค*นพบ

วรรณกรรมบทเพลงและประวัติศาสตรCของอัลโต*ทรอมโบนวJาได*มีการบรรเลงบทเพลง โดย Thomas Gschladt 

ผู*เชี่ยวชาญด*านออโตทรอมโบนของออสเตรีย ป� ค.ศ. 1756 - 1780 จนทำให*อัลโตทรอมโบนกลับมาได*รับความ

นิยมอีกครั ้งหนึ ่ง  เนื ่องในการทดสอบ (Audition) ในป� ค.ศ. 1756 สำหรับตำแหนJงนักดนตรีในซาลซCบูรCก 

(Salzburg) ลีโอโปโมสารCท (Leopold Mozart (โมสารCทผู *พJอ)) เปTนหนึ ่งในคณะกรรมการตัดสินพร*อมกับ 
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Kapellmeister Eberlin (หัวหน*าวง) และ Ferdinand Seidel โดยที่ Gschladt ไมJเพียงแคJทดสอบทรอมโบน

เทJานั้น แตJยังทำการทดสอบไวโอลินและเฟรนฮอรCนอีกด*วย หลังจากได*ยินการทดสอบและความได*เปรียบทางการ

เลJนเครื่องดนตรีท่ียอดเยี่ยมและหลากหลายของ Thomas Gschladt ในปลายป� ค.ศ. 1756 ลีโอโปโมสารCทจึงได*

เขียนคอนแชรCโต* จำนวน 3 ทJอน ให*กับ Thomas Gschladt โดยมีการนำเอาเทคนิคของเฟรนฮอรCนซึ่งเปTนข*อ

ได*เปรียบของ Thomas Gschladt มาใสJในบทประพันธCสำหรับอัลโต*ทรอมโบน แตJบทเพลงไมJได*ถูกตีพิมพCในชJวง

ชีวิตของลีโอโปโมสารCท 

การบรรเลงของ Gschladt ในชJวงกลางถึงปลายศตวรรษที่ 18 ทำให*ความคิดที่วJาเทคนิคหลายๆอยJางไมJ

สามารถปฏิบัติได*แนJนอน แตJ Gschladt ได*แสดงให*เห็นวJาสามารถปฏิบัติได* จนได*รับการขนานนามวJาเปTนนัก

ทรอมโบนที่ดีที่สุดของยุคนั้น เชJนเดียวกับ Gottfried Reiche ที่เปTนนักทรัมเปTตของบาค (Bach) และ Joseph 

Leutgeb ท่ีเปTนนักฮอรCนของโมสารCท (ผู*ลูก) 

เมื่อลีโอโปโมสารCทแตJงบทเพลง Serenade จะเรียกให* Gschladt มาบรรเลงอัลโต*ทรอมโบนเทJานั้น หาก 

Gschladt ไมJสามารถมารJวมบรรเลงได* โมสารCทเลือกที่จะให*นักวิโอลJาเลJนแทนมากกวJาการที่จะให*นักทรอมโบน

คนอ่ืนมาบรรเลง 

นอกจากนั้น บทประพันธCของลีโอโปโมสารCท และ Wagenseil แล*ว ในป� ค.ศ. 1764 Michael Haydn 

(ไฮเดินผู*น*อง)  ได*ประพันธCบทเพลง Serenade in D โดยมีการใช*เทคนิคการขยายชJวงเสียง Lip trills และเทคนิค

ขั้นสูงตJางๆให*แกJอัลโต*ทรอมโบน จากแนวคิดการประพันธCดังที่กลJาวมาข*างต*นตั้งแตJ ป� ค.ศ. 1756 – 1780  สJวน

แตJสนับสนุนแนวคิดท่ีวJาเปTนยุคทองของอัลโต*ทรอมโบน ซึ่งบทเพลงสJวนใหญJถูกประพันธCขึ้นสำหรับ Thomas 

Gschladt  

ในชJวงทศวรรษ 1960 ผู*อำนวยเพลง Nikolaus Harnoncourt ได*ทำการบันทึกเสียงบทประพันธCของ 

Georg Christoph Wagenseil แตJการบันทึกเสียงในครั้งนั้นการบรรเลงบทเพลงไมJคJอยมีความสมบูรณC เนื่องจาก

บทเพลงต*องใช*เทคนิคข้ันสูงในการปฏิบัติและเปTนงานประพันธCช้ินแรกๆท่ีเปTนท่ีรู*จักสำหรับทรอมโบน 

ไมJนานหลังจากที่การบันทึกเสียงนี้ได*ออกสูJสาธารณะชน เหลJานักดนตรีวิทยาได*วิเคราะหCวJาบทประพันธC 

นั้นได*มีการนำเอาเทคนิคของเฟรนฮอรCนมาใสJในบทประพันธC อีกทั้งยังมีการค*นพบอีก 1 คอนแชรCโต ที่ประพันธC

โดยลีโอโปโมสารCท เหลJานักดนตรีวิทยาก็ได*กลJาวสรุปวJาจากเทคนิคขั ้นสูงที ่จำเปTนต*องใช*ในบทประพันธCน้ี 

(โดยเฉพาะเทคนิค Lip Trills) ซึ่งมีความยากเกินไปสำหรับทรอมโบนในชJวงเวลานั้น บทประพันธCชิ้นนี้นJาจะเขียน

ขึ้นสำหรับเฟรนฮอรCน หรือเปTนบทประพันธCท่ีลีโอโปโมสารCทเขียนให* Thomas Gschladt จากข*อได*เปรียบของ 

Thomas Gschladt ท่ีสามรถปฏิบัติเฟรนฮอรCนได* 

ศตวรรษที่ 19 อัลโต*ทรอมโบนได*รับความนิยมน*อยลง เนื่องจากทรัมเปTตมีการพัฒนาวาลCวขึ้นมา อีกท้ัง

เมื่อทรอมโบนกลายเปTนสJวนในวงซิมโฟนีออรCเคสตรา อัลโต*ทรอมโบนจึงได*ถูกแทนที่ด*วยเทเนอรCทรอมโบน

เน่ืองจากสามารถเลJนชJวงเสียงได*ครอบคลุมกวJา  
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ในชJวงกลางศตวรรษที่ 19 ถึงศตวรรษที่ 20 การใช*อัลโต*ทรอมโบนยังไมJคJอยได*รับความนิยม ในชJวงปลาย

ศตวรรษที่ 20 ถึงปNจจุบัน นักทรอมโบนแนว 1 มักจะเลือกใช*อัลโต*ทรอมโบนตามท่ีถูกระบุไว*ในโน*ตเทJานั้นหรือ

บางคร้ังก็จะใช*เทเนอรCทรอมโบนท่ีมีขนาดเล็กแทน 

เนื่องจากสไลดCของอัลโต*ทรอมโบนสั้นลง ตำแหนJงสไลดCจึงมีความแตกตJางจากเทเนอรCทรอมโบนและเบส

ทรอมโบนที่ผู*เลJนสJวนใหญJคุ*นเคย เสียงของอัลโต*ทรอมโบนจะมีลักษณะที่สวJาง ใส และเล็กกวJาเทเนอรCและเบส

ทรอมโบน ขนาดรูทJอของอัลโต*ทรอมโบนจะมีขนาดเล็กวJาแตJใกล*เคียงกับของเทเนอรCทรอมโบนขนาดเล็ก โดย

ขนาดทJอลมปกติประมาณ 0.450 ถึง 0.500 นิ้ว (11.4 ถึง 12.7 มม.) และขนาดลำโพง 6.5 หรือ 7 นิ้ว (17 หรือ 

18 ซม.) 

ชNวงเสียง (Range) 

Eb อัลโต*ทรอมโบน (ไมJมีวาลCว) เสียงที่ออกมา (Sounding) คือ A2 – Bb5 และ Eb/Bb อัลโต*ทรอมโบน 

(มีวาลCว) คือ E2 – Bb5 แตJในบทเพลงสJวนมากโน*ตที่สูงที่สุดจะไมJเกิน F5 และหากผู*เลJนมีทักษะสูงจะสามารถเลJน

เสียงท่ีสูงข้ึนและลงต่ำไปได*อีก 

 

 

 
รูปท่ี 24. เสียงท่ีออกมาของ Eb อัลโต*ทรอมโบนท่ีไมJมีวาลCว (Sounding) 

ท่ีมา: (สุขนิษฐC สะสมสิน, 2560) 

 

รูปท่ี 25. เสียงท่ีออกมาของ Eb/Bb อัลโต*ทรอมโบน (Sounding) 

ท่ีมา: (สุขนิษฐC สะสมสิน, 2560) 
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เทเนอร+ทรอมโบน (Tenor Trombone) 

เทเนอรCทรอมโบน มีระดับเสียงต่ำกวJาอัลโต*ทรอมโบน แบJงเปTน 2 ชนิด คือ แบบที่ไมJมีวาลCวและแบบที่มี

วาลCว กดสำหรับใช*ในการเปล่ียนเสียง และเปล่ียนคียCของทรอมโบนเปTนคียC F (คูJ 4 Perfect) และทำมาเพ่ือลดทอน

ชJวงชักของสไลดCระหวJางตำแหนJงที่ 1 จนถึง 7 ของทรอมโบนทั่วไปที่ไมJมีวาลCว เทเนอรCทรอมโบนชนิดที่ไมJมีวาลCว 

จะเรียกวJา เทนเนอรCทรอมโบน (Tenor Trombone) แตJชนิดที่มีวาลCวสามารถเรียกอีกชื่อวJา บีแฟลต/เอฟ เท

เนอรCทรอมโบน (Bb/F Tenor Trombone) ตามการเปลี่ยนคียC เปTนทรอมโบนที่นิยมใช*บรรเลงในวงดนตรีทุก

ประเภท 

 

 
รูปท่ี 26. เทเนอรCทรอมโบน  

ท่ีมา: (https://thein-blechblasinstrumente.de/07-09-jazzposaune.php) 

 

 
 

รูปท่ี 27. Bb/F เทเนอรCทรอมโบน 

ท่ีมา: (https://chucklevins.com/collections/trombones/products/bach-42b-stradivarius-

professional-model-tenor-trombone-outfit) 
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เทเนอรCทรอมโบนในปNจจุบันเปTนเคร่ืองดนตรีท่ีอยูJในคียC Bb เน่ืองจากมีโน*ต Bb เปTนเสียงพ้ืนฐาน คือ เสียง 

Bb อยูJที่ตำแหนJงสไลดCที่ 1 (Closed) (First Partial) ซึ่งเปTนเครื่องดนตรีคียC Bb ที่อJานโน*ตแบบไมJได*ย*ายเสียง 

(Non-Transposing) สาเหตุมาจากในชJวงกลางศตวรรษที ่ 19 ในสหราชอาณาจักรและฝรั ่งเศส นิยมใช* 

เทเนอรCทรอมโบนคียC C ที่มีเสียง C เปTนโน*ตพื้นฐานในตำแหนJงสไลดCที่ 1 (Closed) (First Partial) เนื่องจากการ

ทำทรอมโบนให*มีรูปแบบท่ีเรียบงJายที่สุด ทั้งเรื่องรูปรJาง ขนาดข*อตJอทรงโค*ง การเปลี่ยนวาลCว หรือการเปลี่ยนทJอ

เทียบเสียงเพ่ือการเปล่ียนคียCเพ่ือลดหรือเพ่ิมระดับเสียงตามท่ีกำหนด และเปTนการงJายตJอการอJานโน*ตแบบการย*าย

เสียงไปมา (Transposing) ทำให*ในปNจจุบันทรอมโบนยังคงยึดหลักการบันทึกและอJานโน*ตตามชJวงกลางศตวรรษท่ี 

19 ตามเดิม 

เทเนอรCทรอมโบนมีตำแหนJงของสไลดC 7 ตำแหนJง แตJละตำแหนJงจะเพิ่มความยาวของการเดินทางของ

อากาศไปเร่ือย ๆ ซ่ึงจะทำให*ระดับเสียงลดต่ำลงไป ½ เสียง ในแตJละการเล่ือนสไลดCออกไป 1 ตำแหนJง 

ลำดับของโน*ตในฮารCมอนิกซีร่ียC (Harmonic Series) ในแตJละ 1 สไลดC ซ่ึงหมายถึง การเล่ือนจากตำแหนJง

ที่ 1 ลงไปจนสุดตำแหนJงที่ 7 หรือจากตำแหนJงที่ 7 เลื่อนขึ้นไปจนสุดตำแหนJงที่ 1  จะเรียกวJา 1 สไลดC ซึ่งจะมีคูJ

เสียงที่หJางกัน 3 เสียงเต็ม (Tritone) เชJน โน*ตตำแหนJงสไลดCที่ 1 เสียง Bb และเลื่อนสไลดCไปจนสุดตำแหนJงที่ 7 

จะได*เสียง E ในทางกลับกันจะเปTนเสียง E ไป Bb ซ่ึงโน*ตท่ีต่ำท่ีสุดของเทเนอรCทรอมโบนท่ีไมJมีวาลCว คือ เสียง E ซ่ึง

เปTนคูJเสียงไตรโทนท่ีต่ำลงไปจากโน*ต Bb ท่ีเปTนโน*ตพ้ืนฐาน  

นักทรอมโบนที ่มีประสบการณCสJวนใหญJสามารถเลJนโน*ตที ่ต่ำลงไปได* โดยการใช*เทคนิค "falset"  

ซึ่งปNจจุบันจะเรียกวJา “Fake Note” ซึ่งเปTนการใช*การขยายรูปปากออกจนถึงเสียง Bb ต่ำที่สุด (Pedal Tone) ท่ี

เปTนโน*ตเสียงจริงได*อีกคร้ังและสามารถลงไปได*ถึงแคJ E (Pedal Tone)   

ตำแหนJงสไลดCสามารถเลื่อนเข*าหรือออกได*เพื่อความเที่ยงตรงของเสียงที่เกิดจากความไมJสมบูรณCโน*ตใน

ฮารCโมนิกซีรี่ยC เชJน บางโน*ตในตำแหนJงสไลดCที่ 1 ที่มีลักษณะเสียงที่เพี้ยนสูง (Sharp) จึงต*องเลื่อนสไลดCขึ้นมานิด

หนJอยของทุกการเลJน หรือบางโน*ตในตำแหนJงสไลดCท่ี 5 ท่ีมีลักษณะเสียงท่ีเพ้ียนต่ำ (Flat) จึงต*องเล่ือนสไลดCข้ึนมา

นิดหนJอยของทุกการเลJน 

นักทรอมโบนสJวนใหญJมักใช*ตำแหนJงสไลดCอื่นๆมาทดแทนในการเลJนที่ต*องใช*ระยะการเลื่อนสไลดCที่ไกลให*

สั้นลง เพื่อลดการเคลื่อนที่ของสไลดCในการเลJนท่ีรวดเร็ว ตัวอยJางเชJน F3 อาจเลJนในตำแหนJงท่ี 6 แทนตำแหนJงท่ี 

1 เม่ือโน*ตตัวตJอไปเปTนเสียง C3 นักทรอมโบนจึงต*องทำการศึกษาลำดับโน*ตตJางๆท่ีมีอยูJในสไลดCแตJละตำแหนJง 

ในขณะที่โน*ตที่ต่ำที่สุดของเทเนอรCทรอมโบน โดยไมJรวมโน*ต Pedal Tone หรือทรอมโบนที่มีวาลCว คือ 

E2 แตJเสียงสูงนั้นมีลักษณะเปTนแบบปลายเปSดในทางทฤษฎี  ซึ่งเสียงสูงที่สุดที่ใช*งานจริงในบางครั้ง เชJน แบบ

อนุรักษCนิยมซึ่งจะพบมากในบทเพลงเดี่ยวหรือบทเพลงซิมโฟนี จะเปTนเสียง D5 แตJในบางครั้งจะขึ้นสูงไปถึง F5 

แตJผู*เลJนท่ีมีทักษะสูงจะสามารถเลJนได*สูงข้ึนไปอีก และชJวงเสียงของเทเนอรCทรอมโบน คียC C คือ F#2ถึง G5 



ประเภทสไลด์ทรอมโบน |สขุนิษฐ์ สะสมสนิ 
 

 

11 

สJวนใหญJเทเนอรCทรอมโบนสมัยใหมJจะมีวาลCวเสริมเพ่ิมเติม มีความยาวประมาณ 3 ฟุต (0.9 เมตร) ซ่ึงเม่ือ

กดวาลCวจะทำให*สามารถทดเสียงลงจาก Bb เปTน F สิ่งที่แนบมา F ทำงานโดยใช*กระเดื่องในการกดเพื่อให*วาลCว

ทำงาน ซ่ึงแตกตJางจากทรอมโบนพิสตันวาลCว (Piston Valve) 

ทรอมโบนประเภทนี้มักจะสร*างด*วยขนาดทJอลมที่มีขนาดใหญJขึ้นกวJาทรอมโบนที่ไมJมีวาลCว ทJอลมขนาด

กลาง (Medium Bore) จะมีขนาด 0.525 นิ้ว หรือ 13.3 มม. ทJอลมขนาดใหญJ (Large Bore) จะมีขนาด 0.547 

นิ้ว หรือ 13.9 มม. จะเปTนที่รู *จักกันในชื่อ Bb/F ทรอมโบน หรือตามทับศัพทCวJา ทริกเกอรCทรอมโบน (Trigger 

trombone) ซึ่งสามารถแปลเปTนไทยได*วJา ทรอมโบนกระเดื่อง หากทรอมโบนที่ไมJมีวาลCว จะเรียกตามทับศัพทCวJา 

สเตททรอมโบน (Straight Trombone) 

ในชJวงปลายทศวรรษที่ 1830 วาลCว F มีต*นกำเนิดมาจากการพัฒนาเครื ่องดนตรีที ่ โดย Christian 

Friedrich Sattler ซึ่งเปTนผู*ผลิตเครื่องดนตรีชาวเยอรมัน และได*รับการจดสิทธิบัตรในป� 1839 ในชJวงเวลาน้ัน

ความนิยมเยอรมันทรอมโบนรุJนเกJา คียC Eb และ F จากผู*เลJนทรอมโบนในวงออรCเคสตราได*ลดน*อยลง ซึ่งได*ถูก

แทนที ่ด*วยเยอรมันทรอมโบน คียC Bb ที ่มีทJอลมและลำโพงขนาดใหญJขึ ้น เรียกวJา เทเนอรCเบสทรอมโบน 

(Tenorbass Trombone) หรือภาษาเยอรมัน เรียกวJา เทเนอรCบาสโพซาวเน (Tenorbassposaune) ซึ่งเปTน Bb 

เทเนอรCทรอมโบนมีขนาดรูทJอลมและลำโพงขนาดเทJาของเบสทรอมโบน เพื่อใช*สำหรับเลJนบทเพลงทั้งโน*ตเทเนอรC

และเบสทรอมโบน 

Sattler ใช*วาลCวเพื่อเพิ่มความยาวของทJอลมจากสไลดCให*ไหลผJานทJอวาลCว ทำให*สามารถเลJนโน*ตที่ต่ำกวJา 

E2 ที่สไลดCตำแหนJงที่ 7 วาลCวจะทำให*สามารถเสียงต่ำ Eb2 D2 Db2 C2 และ B1 ด*วยการปรับรูปปากเข*าชJวย 

และตJอด*วย Bb1 จนลงไปถึงโน*ต E1 ซ่ึงทำให*เทเนอรCทรอมโบนสามารถขยายชJวงเสียงและเลJนโน*ตได*ครบชJวงเสียง

แทนท่ีเบสทรอมโบน คียC F แบบเกJา และหากผู*เลJนมีทักษะสูงจะสามารถเลJนเสียงท่ีลงต่ำไปได*อีกถึง E0 

ความต้ังใจของ Sattler ไมJใชJการสร*างทรอมโบนท่ีจะมาแทนท่ี F และ Eb เบสทรอมโบนรุJนเกJา แตJเพ่ือให*

เครื่องดนตรีมีความศักยภาพในการบูรณาการการเลJนชJวงเสียงให*ครอบคลุมทั้งชJวงเสียงของเทเนอรCและเบส

ทรอมโบนได*อยJางลงตัว ตJอมาในศตวรรษท่ี 19 ขนาดทJอลมและลำโพงได*ถูกขยายขนาดเพ่ิมข้ึนในภายหลังเพ่ือการ

ออกแบบเบสทรอมโบนรุJนใหมJ  

ชNวงเสียง (Range) 

Bb เทนเนอรCทรอมโบน (ไมJรวมวาลCว) เสียงที ่ออกมา (Sounding) คือ E2 – F5 และ Bb/F เทเนอรC

ทรอมโบน (Sounding) คือ E1 – F5 ในบทเพลงสJวนมากโน*ตที่สูงที่สุดจะไมJเกิน F5 และหากผู*เลJนมีทักษะสูงจะ

สามารถเลJนเสียงท่ีสูงข้ึนและลงต่ำไปได*อีก 
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รูปท่ี 28. เสียงท่ีออกมาของเทเนอรCทรอมโบน (Sounding) 

ท่ีมา: (สุขนิษฐC สะสมสิน, 2560) 

 

 
รูปท่ี 29. เสียงท่ีออกมาของ Bb/F เทเนอรCทรอมโบน (Sounding) 

ท่ีมา: (สุขนิษฐC สะสมสิน, 2560) 

เบสทรอมโบน (Bass Trombone)  

เบสทรอมโบนสJวนมากมีความยาว 9 ฟุต (2.7 เมตร) และอยูJในชJวงเสียงเชJนเดียวกับเทเนอรCทรอมโบน 

แตJมีขนาดทJอลมที่ใหญJกวJาเพื่อให*เสียงที่ใหญJกวJาและนุJมกวJา มีขนาดทJอลม ตJางๆ ทJอตJอเมาสCพีช (Bore Size)  

ขนาดทJอลมอ่ืนๆ และเมาสCพีชใหญJกวJาเทเนอรCทรอมโบน โดยท่ัวไปมีวาลCวสำหรับเปล่ียนระดับเสียงเปTนคียC F (คูJ 4 

Perfect) ในปNจจุบันจะมีวาลCวที่สองเพื่อทำให*สามารถเปลี่ยนเสียงให*ต่ำลงได*มากยิ่งขึ้นเปTนคูJ 3 Minor หรือ 3 

Major (แล*วแตJรุJนที่ผลิต เพื่อตอบสนองการใช*บรรเลงบทเพลงตJาง) นิยมใช*บรรเลงในวงSymphony Orchestra,  

Wind Ensemble, Brass Band , Jazz Band, Big Band, Trombone Ensemble และอีกหลายวงดนตรี 

 
รูปท่ี 30. เบสทรอมโบน  

ท่ีมา: (https://chucklevins.com/products/bach-50b3-stradivarius-professional-model-b-flat-f-g-

flat-bass-trombone-outfit) 
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ทJอตJอเมาสCพีชมีขนาด 0.562 นิ้ว (14.3 มม.) ทJอสไลดCตลอดจนถึงทJอวาลCวมีขนาด 0.580 นิ้ว (14.7 มม.) 

ลำโพง ตั้งแตJ 9 ถึง 10.5 นิ้ว (23 ถึง 27 ซม.) เบสทรอมโบนสมัยใหมJมี 1 หรือ 2 วาลCว เพื่อทำให*สามารถลง

ชJวงเสียงต่ำได*มากย่ิงข้ึน 

วาลCวที่ 1 จะเปลี่ยนให*ทรอมโบนอยูJในคียC  F สJวนวาลCวที่ 2 นั้นมีอยูJ 2 ประเภท คือ คียC Gb และ G วาลCว

ที่ 1 และ 2 นั้นมี 2 ระบบ คือ ระบบวาลCวที่เปTนอิสระตJอกัน (Independent Valve) และระบบวาลCวที่พึงพากัน 

(Dependent Valve)  

ระบบวาลCวที่เปTนอิสระตJอกัน (Independent Valve) หรือเรียกวJา วาลCวแนวเดียวกัน (In-line Valve) 

วาลCวท่ี 1 จะอยูJในคียC F และวาลCวท่ี 2 จะอยูJในคียC Gb หากกดรวมกันแล*วจะเปTนคียC D ระบบการทำงานของวาลCว

ท่ี 1 และ 2 สามารถใช*ได*ท้ังแบบแยกจากกันและแบบกดพร*อมกัน 

 
รูปท่ี 31. ระบบวาลCวท่ีเปTนอิสระตJอกัน (Independent Valve) 

ท่ีมา: (สุขนิษฐC สะสมสิน, 2560) 

 

ระบบวาลCวที่พึงพากัน (Dependent) หรือเรียกวJา วาลCวซ*อนกัน (Stacked Valve) จะเรียกวJา Bb/F/Eb 

วาลCวที่ 1 จะอยูJในคียC F และวาลCวที่ 2 จะอยูJในคียC D หากกดรวมกันแล*วจะเปTนคียC Eb ระบบการทำงานของวาลCว

ท่ี 2 จะทำงานได*ก็ตJอเม่ือวาลCวตัวท่ี 1 ได*ถูกกด  

 

 
รูปท่ี 32. ระบบวาลCวท่ีพึงพากัน (Dependent Valve) 

ท่ีมา: (สุขนิษฐC สะสมสิน, 2560) 

 

เบสทรอมโบนในชJวงต*นศตวรรษที่ 19 และต*นศตวรรษที่ 20 บางครั้งได*ใช*วาลCวที่ 1 อยูJในคียC E แทนที่จะ

เปTนคียC F หรือใช*การเปล่ียนทJอเทียบเสียงให*ยาวข้ึนเพ่ือลดระดับเสียงให*ต่ำลงอีกเปTนคียC  Eb 
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เบสทรอมโบนที่มี 1 วาลCว มักจะมีทJอเทียบเสียงของวาลCวท่ีมีขนาดยาวมากขึ้นเพื่อท่ีสามารถดึงทJอออก

เพื่อจะลดระดับเสียงลงอีกครึ่งเสียง จากคียC F เปTนคียC E เพื่อให*สามารถเลJนโน*ต B1 ได*โดยไมJต*องใช*วิธีการปรับรูป

ปาก 

ในปNจจุบันสามารถปรับแตJงทJอวาลCวให*เปTนให*เปTนได*หลากหลายคียCเพื่อความสะดวกสบายในการบรรเลง

บทเพลงสมัยใหมJ 

เบสทรอมโบนในปNจจุบันที่มี 2 วาลCว นั้นสามารถเลJนโครมาติกได*ครบทุกชJวงเสียงของทรอมโบนจากการ

ใช*วาลCวที่ 1 และ 2 เปTนตัวเชื่อมตั้งแตJชJวงเสียงที่ต่ำที่สุด ซึ่งเทเนอรCหรือเบสทรอมโบนที่มี 1 วาลCว ไมJสามารถทำ

ได*เน่ืองจากจะมีบางเสียงท่ีขาดหายไปซ่ึงอาจจะต*องใช*การปรับรูปปากชJวย เชJน เสียง B1   

เบสทรอมโบนที่มีวาลCว 2 ที่อยูJในคียC Gb สามารถเลJนจาก Bb0 หรือแม*แตJ A0 จากการดึงทJอเทียบเสียง

ของวาลCวออก ถึงเสียง C5 ผู*หากผู*เลJนมีทักษะสูงจะสามารถเลJนเสียงท่ีกว*างข้ึนได*อีก 

บทเพลงที่อยูJในยุคเกJาหรือแบบอนุรักษCนิยม มักจะหลีกเลี่ยงความสุดโตJงของชJวงเสียงตJางๆ ซึ่งเสียงสูงมักจะ

อยูJ F4/G4 หรือเสียงต่ำอยูJท่ี  

วงออรCเคสตราสมัยใหมJ บทเพลงเดี่ยว รวมถึงบทเพลงแจ�สสมัยใหมJ มักจะใช*ชJวงเสียงของเบสทรอมโบนครบ

ทุกชJวงเสียง 

วงออรCเครตรายุคโรแมนติจะมีเบสทรอมโบน 1 แนว เสมอจนการเปTนมาตรฐานจนถึงยุคปNจจุบัน ตลอดจน

ในวงดนตรีเคร่ืองลม วงดนตรีเคร่ืองลมทองเหลือง วงแจ็ส วงเดินแถว โดยท่ัวไปเบสทรอมโบนจะเปTนแนวท่ี 3 หรือ

เปTนแนวที่ต่ำที่สุดกลุJมทรอมโบน ซึ่งแนวบนจะเปTนเทเนอรCทรอมโบน หรือในบางครั้งอาจจะใช*เบสทรอมโบน 2 

แนว ซ่ึงข้ึนอยูJกับความต*องการของผู*ประพันธCเพลง 

 ในดนตรีแจ�ส มีการใช*เบสทรอมโบน 2 แนว ซึ่งที่โดดเดJนที่สุด คือในการบันทึกเสียงของนักเป�ยโนเฮอรCบี 

แฮนค็อก (Herbie Hancock) ใน 2 บทเพลง ได*แกJ Speak Like a Child (1968) และ The Prisoner (1969) 

เบสทรอมโบนที่เกJาแกJที่สุดอยูJในชJวงยุคฟ¬นฟูศิลปวิทยาและยุคบาโรกตอนต*น จะอยูJในคียC E, D และ C 

ซึ่งใช*ในทวีปยุโรป เบสทรอมโบนรุJนเกJาจะไมJมีวาลCวและมีขนาดทJอลมเล็กกวJาเบสทรอมโบนสมัยใหมJที่ได*อธิบายไว*

ข*างต*น แตJจะใช*การขยายความยาวของทJอลมและความยาวของสไลดCเปTนตัวชJวยในการเลJนเสียงต่ำ  

โดยปกติแล*วจะอยูJในคียC G, F และ Eb และมีสไลดCท่ียาวกวJาปกติโดยมีท่ีจับติดอยูJกับตัวคันสไลดCด*านนอก

เพื ่อให*สามารถเลื ่อนออกไปให*ได*ยาวขึ ้น สJวนใหญJใช*ในยุโรปและสหราชอาณาจักร บางครั ้งถูกเรียกวJาใน

ภาษาเยอรมัน วJา Terzposaune, Quartposaune และ Quintposaune ท่ีหมายถึง ทรอมโบนข้ันคูJ 3 ทรอมโบน

ขั้นคูJ 4 และทรอมโบนขั้นคูJ 5 ซึ่งใช*ชื่อของขั้นคูJเสียงมารวมกับคำวJาทรอมโบนซึ่งแสดงถึงทรอมโบนที่มีชJวงเสียงท่ี

ต่ำกวJา Bb ซ่ึงสJวนใหญJนิยมใช* Quartposaune มากท่ีสุด 
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ตJอมาในศตวรรษที่ 18 ทรอมโบน คียC F และ Eb ถูกนำมาใช*ในประเทศเยอรมนี ออสเตรีย และสวีเดน 

และในฝรั่งเศสใช*เพียงเบสทรอมโบน Eb แม*วJาทรอมโบนเหลJานี้จะไมJได*รับความนิยมในชJวงต*นศตวรรษที่ 19 

หลังจากป� ค.ศ. 1840 เบสทรอมโบนท่ีกลJาวมาน้ันเร่ิมถูกแทนท่ีด*วย Bb/F เทเนอรCทรอมโบน  

 

 
รูปท่ี 33. เบสทรอมโบน คียC G 

ท่ีมา: 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Types_of_trombone#/media/File:Bass_Trombone_in_G.jpg) 

 

 
รูปท่ี 34. เบสทรอมโบน คียC F/G 

ท่ีมา: (http://www.mimo-

db.eu/MIMO/infodoc/ged/view.aspx?eid=OAI_IMAGE_PROJECTS_LIB_ED_AC_UK_10683_14890) 
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รูปท่ี 35. เบสทรอมโบน คียC F (สร*างข้ึนมาใหมJในปNจจุบัน) 

ท่ีมา: (http://www.yeodoug.com/articles/trombone_gallery/trombone_gallery.html) 

 

 
รูปท่ี 36. เบสทรอมโบน คียC Eb 

ท่ีมา: (https://en.wikipedia.org/wiki/Types_of_trombone#/media/File:BassTrombone.jpg) 

 

ตJอมาในชJวงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 19 วงออรCเคสตรานิยมใช*เบสทรอมโบน คียC G ซึ่งจะมีวาลCวคียC D 

และวาลCวคียC C มาเปTนอุปกรณCเสริมเพื่อขยายชJวงเสียงเปTน A1 หรือ Ab1 ซึ่งได*รับความนิยมอยJางกว*างขวางใน

ฝรั่งเศส และเริ ่มนิยมในเกาะบริเตนใหญJ (Great Britain) กับสหราชอาณาจักร ตั ้งแตJ ค.ศ. 1850 ถึง 1950 
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โดยประมาณ ตJอมายังมีการใช*ในวงดนตรีเครื่องลมทองเหลือง (Brass Band) และวงออรCเคสตรา ในเกาะบริเตน

ใหญJบางประปรายจนถึงชJวงทศวรรษ 1970 และ 1980  

ชJวงเสียงของเบสทรอมโบน คียC Eb คือ A1 ถึง Bb4 และชJวงเสียงของเบสทรอมโบน คียC F คือ B1 ถึง C5 

และของเบสทรอมโบน คียC G คือ Db2 – D5 หากใช*วาลCวคียC D จะเปTน A1– D5 หรือหากใช*วาลCวคียC C จะเปTน 

Ab1– D5 โดยวาลCวคียC C น้ันจะถูกใช*เปTนพิเศษในแนวของคอนทร*า เบสทรอมโบน (Contrabass trombone) 

 

 
รูปท่ี 37. เบสทรอมโบน คียC G กับ วาลCว D 

ท่ีมา: 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Types_of_trombone#/media/File:Bass_Trombone_in_G.jpg) 

 

ชNวงเสียง (Range) 

Bb/F/Gb และ Bb/F/Eb เบสทรอมโบน เสียงที่ออกมา (Sounding) คือ Bb0 – C5 หากผู*เลJนมีทักษะสูง

จะสามารถเลJนเสียงท่ีสูงข้ึนและลงต่ำไปได*อีก 

 

 
รูปท่ี 38. เสียงท่ีออกมาของ Bb/F/Gb และ Bb/F/Eb เบสทรอมโบน (Sounding) 

ท่ีมา: (สุขนิษฐC สะสมสิน, 2560) 
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คอนทรา เบสทรอมโบน (Contrabass Trombone)  

คอนทราเบสทรอมโบน อยูJในคียC F ซ่ึงเปTนข้ันคูJ 4 เฟอรCเฟค (4th Perfect) ท่ีต่ำกวJาเบสทรอมโบน มีขนาด

เส*นผJาศูนยCกลางทJอลมที่ใหญJกวJาเบส ทรอมโบน ทำให*เสียงมีขยายที่ใหญJและต่ำ มี 2 วาลCวเหมือนเบสทรอมโบน 

ในการเปล่ียนเสียงให*ลงไปถึงเสียง BBb นิยมใช*บรรเลงในวง Symphony Orchestra, Trombone Ensemble  

 
รูปท่ี 39. คอนทราเบสทรอมโบน คียC F (ปNจจุบัน) 

ท่ีมา: (https://thein-blechblasinstrumente.de/07-31-ben-va-dijk-modell.php) 

 

กำเนิดขึ้นครั้งแรกในชJวงยุคฟ¬นฟูศิลปวิทยา ในศตวรรษท่ี 18 อยูJในคียC Bb เรียกวJา อ็อกท�าบ โพซาวเน 

"Octav-Posaune" หรือ อ็อกเท็ป ทรอมโบน (Octave-Trombone) ในขณะท่ีเบสทรอมโบนอยูJในคียC F E♭ 

และ D  คอนทราเบสทรอมโบนถูกออกแบบให*มีสไลดCที่ยาวขึ้นและมีสJวนมือจับท่ีตJอขยายเพื่อไปถึงตำแหนJงท่ี

ต่ำลง แตJคอนทราเบสทรอมโบนในยุคน้ันไมJคJอยได*รับความนิยมเน่ืองจากขนาดเคร่ืองและวิธีการเลJนท่ีทำให*รู*สึกไมJ

สะดวกสบาย 
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รูปท่ี 40. คอนทราเบสทรอมโบน (ยุคฟ¬นฟูศิลปวิทยา) 

ท่ีมา: (https://www.dannychesnut.com/Music/Trombone/ContraBass/Trombone.html) 

 

ป� ค.ศ. 1816 กอตตCฟรีด เวเบอรC (Gottfried Weber) ได*นำเสนอและอธิบายการสร*างนวัตกรรมของการ

ใช*สไลดCคูJ (Double Slide) หรือการใช*สไลดCม*วนขดเพิ่มเปTน 2 รอบ คอนทราเบสทรอมโบนคียC F แบบสไลดCคูJที่มี

สไลดCสั้นลงเครื่องแรกถูกผลิตขึ้น ในป� ค.ศ. 1830 ที่เมืองปารีส โดย Halary โดยสไลดCที่ยาวถูกม*วนขดพันกลับอีก 

1 รอบ จนกลายเปTน 4 ทJอ ซึ่งแตJละทJอเคลื่อนที่ควบคูJไปกับคูJของใครของมัน ซึ่งลดความยาวตามปกติของการ

เล่ือนสไลดCลงไปได*คร่ึงหน่ึง  

 

 

 

 
 

รูปท่ี 41. คอนทราเบสทรอมโบนสไลดCคูJ  
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ท่ีมา: (https://www.bcu.ac.uk/conservatoire/research/hic/the-collection/trombones/7-

8#mixed-1) 

 

ในชJวงเวลาน้ี คอนทราเบสทรอมโบนได*มีการฟ¬นฟูและสร*างข้ึนตามหลักการสไลดCคูJเปTนหลัก ควบคูJกับการ

พัฒนาทรอมโบนประเภทอ่ืนๆ ทJอลมตJางๆได*ถูกขยายและเพ่ิมความกว*างของลำโพง เพ่ือให*เสียงท่ีกว*างและทึบข้ึน  

 
รูปท่ี 42. คอนทราเบสทรอมโบนสไลดCคูJ คียC BBb (1903) 

ท่ีมา: (http://www.yeodoug.com/articles/trombone_gallery/trombone_gallery.html) 

 

ในกรุงเบอรCลิน ราวป� ค.ศ.1860 มอริตซC (C.A. Moritz ) ได*สร*างคอนทราเบสทรอมโบน คียC Bb แบบ

สไลดCคูJแบบไมJมีวาลCว และมีตำแหนJงสไลดCแคJ 6 ตำแหนJง ให*แกJ ริชารCด วากเนอรC (Richard Wagner)  เพ่ือใช*ใน

บทประพันธC Der Ring des Nibelungen ซ่ึงเปTนคร้ังแรกท่ีใช*คอนทราเบสทรอมโบนในการบรรเลงบทเพลงโอเป

รJา โน*ตเสียง E1 ท่ีมีอยูJในบทเพลงต*องใช*การปรับรูปปากชJวยการปฏิบัติ 

คอนทราเบสทรอมโบนยังถูกนักประพันธCนำไปใช*ตJออยJางแพรJหลาย เชJน พอล แมรี่ เทดอรC วินเซนตC ดี

อินด้ี (Paul Marie Théodore Vincent d'Indy) ใช*คอนทราเบสทรอมโบนหลายครั้ง ในผลงานของเขา ได*แกJ 

Symphony No. 2 in Bb, Op. 57 (1902-3), Jour d'été à la montagne, Op. 61 (1905), Souvenirs, Op. 

62 (1906), Symphony No. 3 (Sinfonia Brevis - de bello gallico), Op. 70 (1915) แ ล ะ  Poème des 

rivages, Op. 77 (1919–21) 

  บทเพลง Elektra ป� 1908 ของริชารCด สเตราสC (Richard Strauss) บทเพลง cantata Gurre-Lieder ป� 

1913 ของ อารCโนลดC เชินแบรCก (Arnold Schoenberg or Schönberg) ที ่มาพร*อมกับทรอมโบน 7 เครื ่อง 

ต้ังแตJอัลโต*จนถึงคอนทราเบสทรอมโบน 

บทเพลงละครโอเปรJาเรื ่อง Turandot ป� 1924 ซึ่งเปTนเรื ่องสุดท*ายของ จ�ากโคโม ปุชชีนี (Giacomo 

Puccini) ยังใช*คอนทราเบสทรอมโบน ถึงแม*วJาในอิตาลีจะนิยมใช*ชิมบราสโซJ (Cimbasso) และปSแอรC บูเลซ 

(Pierre Boulez) เขียนให*คอนทราเบสทรอมโบนผลงาน Pli selon pli ("Fold By Fold") 
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การใช*คอนทราเบสทรอมโบนมักจะต*องมีการเพ่ิมผู*เลJนคนท่ี 4 เข*าไปในกลุJมทรอมโบน ซ่ึงในบางคร้ังท่ี

ผJานมาผJานมาก็จะถูกเลJนแทนโดยทูบาหรือเบสทรอมโบน ในปNจจุบันจะพบได*ในวงดนตรีมืออาชีพ หรือบางคร้ังวง

ออรCเคสตราหรือวงโอเปรJาเฮาสC บางวงจะให*นักเบสทรอมโบนเลJนคอนทราเบสทรอมโบนควบคูJไปด*วย 

แม*วJาคอนทราเบสทรอมโบน ยังไมJได*นำมาใช*อยJางถาวรในโอเปรJาหรือวงออรCเคสตรา และอยูJในบท

ประพันธCเพียงไมJก่ีช้ินในศตวรรษท่ี 20 เทJาน้ัน แตJคอนทราเบสทรอมโบน ได*ถูกนำมาใช*ในผลงานบทเพลงประกอบ

ภาพยนตรCมากข้ึนในชJวงไมJก่ีป�ท่ีผJานมา  

ตJอมามีการนำวาลCวที่ใช*กับเทเนอรCและเบสทรอมโบนมาประยุกตCใช*กับคอนทราเบสทรอมโบน โดย 

คอนทราเบสทรอมโบน คียC F ถูกแทนท่ีด*วยคอนทราเบสทรอมโบนคียC Bb ที่มีวาลCว F และ D ในชJวงเปลี่ยนผJาน

ของศตวรรษท่ี 20  

ในป� ค.ศ. 1921 แอ�นดC ดีเมอรC (Ernst Dehmel) นักเบสทรอมโบนชาวเยอรมันจากเมืองเบอรCลิน ได*จด

สิทธิบัตรการออกแบบใหมJของคอนทราเบสทรอมโบน โดยใช*เบสทรอมโบนแบบเกJาที่อยูJในคียC F ของวงดนตรี

ทหารเยอรมัน มาติดตั้งวาลCว จำนวน 2 วาลCว โดยใช*ระบบวาลCวที่เปTนอิสระตJอกัน (Independent Valve) หรือ

เรียกวJา วาลCวแนวเดียวกัน (In-line Valve) เพื่อแทนที่ด*ามจับที่ต*องใช*ในการเลื่อนสไลดCและเพื่อเติมเต็มโน*ตที่ไมJ

สามารถปฏิบัติได*ระหวJางโน*ตพ้ืนฐานท่ี 1 (Closed) (First Partial) ไปโน*ตพ้ืนฐานในชJวงสไลดCท่ี 2  

คอนทราเบสทรอมโบนของแอ�นดC ดีเมอรC (Ernst Dehmel) เปTนต*นแบบคอนทราเบสทรอมโบนสมัยใหมJ

จนถึงปNจจุบัน ซึ่งสJวนใหญJยังคงสร*างตามหลักการเดียวกัน และแทนท่ีคอนทราเบสทรอมโบนแบบสไลดCคูJแบบเกJา

ท่ีซ่ึงสามารถพบได*ยากได*ในปNจจุบัน  

ขนาดทJอตJอเมาสCพีชสำหรับคอนทราเบสทรอมโบนโดยทั่วไปอยูJในชJวง 0.567 ถึง 0.635 นิ้ว (14.4 ถึง 

16.1 มม.) ซึ่งขนาดที่พบบJอยที่สุดของคอนทราเบสทรอมโบน คียC F อยูJระหวJาง 0.567 ถึง 0.580 นิ้ว (14.4 ถึง 

14.7 มม.) เนื ่องจากขนาดทJอท่ีใหญJกวJาสJวนใหญJจะใช*สำหรับคอนทราเบสทรอมโบนคียC BBb และเส*นผJาน

ศูนยCกลางของลำโพงโดยท่ัวไปคือ 10 ถึง 11 น้ิว (25 ถึง 28 ซม.) 

ตั้งแตJสงครามโลกครั้งที่ 2 ชJวงทศวรรษ 1970 รูปทรงคอนทราเบสทรอมโบนที่ตรงและยาวได*ถูกเข*ามา

แทนที่ด*วยคอนทราเบสทรอมโบนคียC F ที่มี 2 วาลCว และถูกใช*งานเปTนหลักในวงออรCเคสตราและวงโอเปรJา 

เนื่องจากสาเหตุหลายประการ เชJน ชJวงเสียงของเครื่อง สภาพพื้นที่จำกัดในหลุมโอเปรJาของวงออรCเคสตรา และ

ความสะดวกสบาย แตJหลายคนยังคงใช*คอนทราเบสทรอมโบนคียC Bb แบบศตวรรษท่ี 18 แบบเดิม  

คอนทราเบสทรอมโบนนี้มีตำแหนJงสไลดC เพียง 5 หากมีด*ามจับสไลดCจะมี 6 ตำแหนJง  เมื่อใช*วาลCวทั้ง 2 

รJวมกัน ท่ีจับสJวนตJอขยายบนสไลดCด*านนอกก็กลายเปTนความซ้ำซ*อน  

คอนทราเบสทรอมโบนในปNจจุบันมี 2 รูปแบบ คือ 1. คอนทราเบสทรอมโบนแบบดั้งเดิม คียC F ที่มี 2 

วาลCว คือ คียC Eb และ Bb เม่ือใช*วาลCวท้ัง 2 รJวมกันจะกลายเปTน คียC Ab0 และ 2.รูปแบบอเมริกัน ท่ีมี 2 วาลCว คือ 

คียC C และ Db  เม่ือใช*วาลCวท้ัง 2 รJวมกันจะกลายเปTน คียC A0  
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ผู *ผลิตเครื ่องมือบางรายมีการปรับแตJงทJอเทียบเสียงที ่ช Jวยให*สามารถเปลี ่ยนไปเปTนคียCอ ื ่นๆท่ี

นอกเหนือจากคียCดังท่ีกลJาวมาข*างต*นๆได* 

คอนทราเบสทรอมโบนของวารCกเนอรC นั้นสามารถเลJนชJวงเสียงได*ตั้งแตJ E1 ถึง E4 ซึ่งผู*แตJงเพลงน้ัน

ต*องการโน*ตท่ีต่ำถึง Bb0  

คอนทราเบสทรอมโบน คียC Bb รุJนเกJานั้นพบได*น*อยมาในปNจจุบัน ผู*เลJนคอนทราเบสทรอมโบน คียC F จะ

สามารถเลJนโน*ตที่ต่ำกวJา Gb1 ทำให*สามารถเลJนชJวงเสียงของคอนทราเบสทรอมโบน คียC Bb รุJนเกJาได*อยJางเต็ม

เสียงและสามารถขยายชJวงเสียงให*ต่ำลงไปได*อีก 

 

ชNวงเสียง (Range) 

F/Eb/Bb คอนทราเบสทรอมโบน เสียงที่ออกมา (Sounding) คือ Ab0 – C5 และ F/C/Db คอนทราเบส

ทรอมโบน เสียงที่ออกมา (Sounding) คือ A0 – C5 หากผู*เลJนมีทักษะสูงจะสามารถเลJนเสียงท่ีสูงขึ้นและลงต่ำไป

ได*อีก 

  
รูปท่ี 43. เสียงท่ีออกมาของ F/Eb/Bb คอนทราเบสทรอมโบนแบบด้ังเดิม  

(Sounding) 

       ท่ีมา: (สุขนิษฐC สะสมสิน, 2560) 

 

 

รูปท่ี 44. เสียงท่ีออกมาของ F/C/Db คอนทราเบสทรอมโบนแบบอเมริกัน 
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(Sounding) 

ท่ีมา: (สุขนิษฐC สะสมสิน, 2560) 

 


